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CONVITE Nº 31/2018 
 
 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 
 
 

Pela presente, a Prefeitura da Estância Turística de Tupã, através da Diretoria de 
Departamento de Compras, localizada na Praça da Bandeira nº 800, em Tupã/SP, fone (014) 3404-
1000, convida V.Sa. a participar do certame acima identificado, na modalidade CONVITE, sob o 
nº 31/2018, tendo por critério de julgamento o MENOR PREÇO GLOBAL , sendo objeto a 
Contratação de empresa especializada, por 120 (cento e vinte) dias, para a prestação de 
serviços de consultoria e assessoria técnica especializada nas áreas contábil e de folha de 
pagamentos, destinada à pesquisa e apresentação de Diagnóstico Técnico do atual 
enquadramento funcional do quadro de pessoal do Município de Tupã, estimado em 2100 
(dois mil e cem) servidores, conforme condições previstas no Termo de Referência, destinado à 
Secretaria Municipal de Administração, conforme a RC. n° 08674/2018, o Processo Interno n° 
7.914/2018, sendo que as normas da presente licitação serão regidas pela Lei Federal 8.666/93, com 
as alterações que lhe foram introduzidas posteriormente, entre outras, pelas Leis nºs 8.883/94, 
9.648/98 e 12.440/11, bem como, pela Lei Complementar Municipal nº 294/2015, e também, pela 
Lei Complementar Federal nº 123, de 14/12/06, com redação modificada pela Lei Complementar 
Federal nº 147, de 07/08/14, bem como por este instrumento convocatório e pelos Anexos: I (Termo 
de Referência), II (Minuta de Contrato), III à VI (Modelos de Declarações), que os integra. 
 
 
I – DO OBJETO 
   
1.1 - A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada, por 120 (cento 
e vinte) dias, para a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica especializada nas 
áreas contábil e de folha de pagamentos, destinada à pesquisa e apresentação de Diagnóstico 
Técnico do atual enquadramento funcional do quadro de pessoal do Município de Tupã, 
estimado em 2100 (dois mil e cem) servidores, conforme condições previstas no Termo de 
Referência (Anexo I), destinado à Secretaria Municipal de Administração, conforme a RC. n° 
08674/2018, o Processo Interno n° 7.914/2018. 
 
 
II - DO RECEBIMENTO E  ABERTURA DOS DOCUMENTOS E PR OPOSTAS 
 

Local: DIRETORIA DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS. 

Data de entrega:_ 10 _ de __Outubro ___de 2018. 

Horário de entrega: até às 08h30min  

Horário de abertura: às 08h45min 
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III - DAS PROPOSTAS 
 
3.1 - As propostas, em uma única via, deverão ser datilografadas ou digitadas, assinadas pelo 
responsável legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou adendos, e apresentadas em envelope 
opaco, lacrado e indevassável, mencionando a razão social da empresa, o número do Convite e 
“Envelope nº 02 (Proposta)”, contendo, necessariamente, as seguintes condições: 
 
a) Discriminar o preço unitário mensal e global para os serviços a serem prestados; 
 
b) A empresa contratada deverá prestar os serviços conforme estabelecido no Termo de Referência; 
 
c) Mencionar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 
 
d) A proponente vencedora deverá executar os serviços somente após a assinatura do contrato, 
enviado pelo Departamento de Compras;  
 
e) Os preços deverão ser cotados para os serviços prestados no município de Tupã, no Paço 
Municipal; e 
 
f) Não será aceita proposta alternativa ou que contrarie o objeto e as normas deste ato convocatório. 
 
 
IV - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
a) Os pagamentos serão realizados no prazo de até 05 (cinco) dias a contar da emissão da 
competente Nota Fiscal/Fatura de Serviços prestados, na conclusão das etapas de trabalho, 
conforme cronograma de desembolso previsto pela Administração Municipal abaixo: 
 

CONSTANTE DO TERMO DE 
REFERENCIA – ANEXO I 

“ITEM 3 ” 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Etapa 1 40%    
Etapa 2  20%   
Etapa 3   20%  
Etapa 4    20% 

 
 
V - DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCE IRO 
 
5.1 - Os preços não sofrerão reajustes, conforme determina o parágrafo 1º do art. 2º da Lei Federal 
nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.  
 
5.2 - Tendo em vista a previsão do art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93, fica ressalvada a possibilidade 
de alteração das condições para a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro em face da 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie, devendo para tanto ser encaminhado pedido 
de reequilíbrio financeiro-financeiro devidamente fundamentado e justificado, demonstrando de 
maneira clara e inequívoca o pedido, protocolado na Central de Atendimentos da Prefeitura.  
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5.3 - Em hipótese alguma será concedido reajuste/reequilíbrio econômico-financeiro de preços para 
os serviços já prestados. 
 
 
VI - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO (DOCUMENTOS) 
 
 
6.1 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA  - As proponentes deverão apresentar: 
 
1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
 
2) Prova de Regularidade com a Dívida Ativa da União e com a Fazenda Pública Federal (Certidão 
Conjunta); 
 
3) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Estadual, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do domicílio do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 
 
3.1) Para efeito de análise dos documentos tratados no número 3, entende-se como prova de 
regularidade, para o caso de empresas sediadas ou registradas no Estado de São Paulo, a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos OU de Certidão Negativa 
de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo. 
 
4) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal; 
 
5) Prova de Regularidade junto ao I.N.S.S.;  
 
6) Prova de Regularidade junto ao F.G.T.S.;  
 
7) Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho (CNDT), nos termos do artigo 29, inciso V, 
da Lei de Licitações, acrescido pela Lei federal nº 12.440, de 07/07/11;  
 
8) Certidão Simplificada de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
microempreendedor individual, expedida pela Junta Comercial no exercício corrente; 
 
9) DECLARAÇÃO de que a empresa licitante não tem, em seu quadro funcional, menor de 18 
(dezoito) anos cumprindo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis) anos 
desempenhado qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, 
podendo ser utilizado o ANEXO III  (modelo referencial de declaração de regularidade em relação 
ao disposto no art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, em cumprimento ao Art. 7º, Inciso XXXIII, da 
CF/88); 
 
10) DECLARAÇÃO que concorda expressamente com todas as condições deste Edital, bem como 
de que não existe fato superveniente impeditivo de habilitação, conforme modelo ANEXO IV ;  
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11) DECLARAÇÃO, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, 
conforme modelo ANEXO V ; 
 
12) DECLARAÇÃO de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
microempreendedor individual, conforme modelo ANEXO VI . 
 
6.1.1 - Os documentos deverão ser apresentados em envelope opaco, lacrado, indevassável e 
separado da proposta, mencionando a razão social da empresa, o número do Convite e “Envelope nº 
01 (Documentos)”. 
 
6.1.2 - As que forem xerocopiadas deverão ser autenticadas. 
 
 
6.2 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
6.2.1 – Apresentar Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, em se tratando de 
sociedade comercial ou certidão negativa de execução patrimonial, em se tratando de sociedade 
civil, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, datada de, no máximo, 90 (noventa) 
dias anteriores à data da abertura. 
 
6.2.2 – Poderá ser apresentada certidão positiva de recuperação judicial, hipótese em que 
necessário se faz que a interessada demonstre seu Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo 
competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive, 
pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital 
(Vide Súmula 50 – TCE-SP / Conforme depreende-se das decisões nos processos de representação 
contra editais de licitação: TC-5725.898.15, TC-5607.989.15, TC-7205.989.15, TC-7205.989.15, 
TC-7607.989.15, TC-7077.989.15, TC-7878.989.15, TC-9796.989.15, TC-362.989.16, TC-
430.989.16, TC-676.989.16, TC-735.989.16, dentre outras). 
 
6.2.3 - Caso a licitante tenha mudado sua sede nos últimos seis meses, deverá apresentar, também, 
certidão do domicílio anterior. 
 
 
6.3 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
6.3.1. - Para efeitos de comprovação de aptidão operacional e profissional para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características com o objeto do edital, fica definida como 
parcela de maior relevância técnica àquela relativa aos “serviços de consultoria e assessoria técnica 
especializada nas áreas contábil e de folha de pagamentos, destinados à pesquisa e apresentação de 
Diagnóstico Técnico relativo ao enquadramento funcional do quadro de pessoal”. 
 
6.3.2 - Atestado de Capacidade Técnica (Licitante) emitido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado que comprove que a licitante (pessoa jurídica) executou com satisfação, pelo menos 
50% dos serviços equivalentes ou similares em características aos constantes do objeto desta 
licitação, de acordo com Súmula nº 24 do TCE/SP, em atendimento ao artigo 30 da Lei de 
Licitações nº 8.666/93. 
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6.3.2.1 – A equivalência ou similaridade em 50% será definida pela quantidade de servidores, no 
mínimo de 1050 (um mil e cinquenta) servidores, conforme total estimado constante do Termo de 
Referência, sendo permitida a apresentação e somatória de tantos quantos atestados a licitante 
entender pertinente a demonstrar a capacidade técnica operacional exigida no presente item. 
 
6.3.3 – Declaração de disponibilidade de equipe técnica pertinente e adequada para a execução dos 
serviços objeto deste convite, dela constando, no mínimo, 02 (dois) profissionais de nível superior 
ou equivalente, graduados, respectivamente nas áreas de Administração ou Contabilidade, e 
Engenharia de Segurança do Trabalho ou Técnico de Segurança do Trabalho. 
 
 
OBSERVAÇÃO: O documento relativo ao credenciamento do representante da empresa, com 
poderes especiais para renunciar expressamente ao prazo para interposição de recurso 
administrativo contra eventual inabilitação ou desclassificação, deverá ser apresentado à 
parte, fora dos envelopes “Documentação” e “Proposta”. 
 
 
VII - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 
 
7.1 - Para as proponentes que se habilitarem e preencherem os requisitos exigidos será utilizado o 
critério de MENOR PREÇO GLOBAL;  
 
7.2 - As proponentes que não atenderem ao mencionado neste ato convocatório estarão 
AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADAS. 
 
 
VIII - DAS PENALIDADES 
 
8.1 - Fica assegurado à Prefeitura da Estância Turística de Tupã o direito de, ao seu exclusivo 
critério, rescindir, a qualquer tempo, o presente instrumento, independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial, sem que caiba indenização ou compensação financeira à proponente;  
 
8.2 - Na hipótese de o descumprimento de qualquer cláusula e/ou condição pactuada inviabilizar a 
manutenção da avença, a Prefeitura da Estância Turística de Tupã poderá aplicar à contratada multa 
de até 20% (vinte por cento), referente ao valor total do empenho, de acordo com o que dispõe o 
artigo 87, inciso II, da Lei de Licitações. 
 
 
IX - DA DOTAÇÃO  
 
9.1 - As despesas provenientes da presente licitação serão cobertas com os recursos orçamentários, 
a saber: 

 
       Órgão: 02 – Poder Executivo 

                   Unidade: 02.04 – Secretaria Municipal de Administração 
                   Dotação: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Conta 66 
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X - DAS CONDIÇÕES GERAIS  
 
10.1 - A Prefeitura da Estância Turística de Tupã convocará a empresa vencedora para a assinatura 
de contrato, podendo a Administração, ainda, ANULAR, total ou parcialmente, ou REVOGAR o 
processo licitatório, sem que caiba qualquer indenização ou compensação aos concorrentes, desde 
que plenamente justificado;  
 
10.2 - Fica assegurada às proponentes a interposição dos recursos administrativos cabíveis contra 
eventual inabilitação ou desclassificação, consoante lhes faculta o artigo 109, inciso I, alíneas “a” e 
“b”, da Lei de Licitações;  
 
10.3 - Caso tenha interesse em obter cópias do processo deverá solicitar no balcão de atendimento 
do setor de compras mediante requerimento simples dirigido ao Prefeito Municipal, não havendo 
interrupção ou suspensão do prazo recursal; 
 
10.4 - Recursos, esclarecimentos e impugnações serão dirigidos diretamente ao protocolo do setor 
de licitações, mediante requerimento escrito, acompanhado de cópia do documento de identificação 
pessoal do requerente e procuração se for o caso, não sendo aceitos requerimentos enviados via 
fac-símile, e-mail ou telefone; 
 
10.5 - Informações poderão ser obtidas na Diretoria de Departamento de Compras, fone (014) 3404-
1000, ramais 1049 e 1066, dentro do horário de expediente, das 7:30 às 11:30 horas e 13:00 às 
17:00 horas. 
 
                    Estância Turística de Tupã, em   28   de    Setembro      de  2018. 
 
 
 
 
 

JOSÉ RICARDO RAYMUNDO 
Prefeito Municipal
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A N E X O    I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA   
 
 
1 - OBJETO: 
 
1.1 - Contratação de empresa especializada, por 120 (cento e vinte) dias, para a prestação de 
serviços de consultoria e assessoria técnica especializada nas áreas contábil e de folha de 
pagamentos, destinada à pesquisa e apresentação de Diagnóstico Técnico do atual enquadramento 
funcional do quadro de pessoal do Município de Tupã, estimado em 2100 (dois mil e cem) 
servidores, conforme condições previstas neste Termo de Referência. 
 
1.1.1 - Para elaboração do Diagnóstico deverá a empresa realizar visitas às áreas responsáveis pela 
execução de atividades de recursos humanos e finanças, durante o período de execução do contrato. 
 
1.1.2 - O Diagnóstico deverá, levantar a estrutura atualmente existente no Município, e 
compreender o registro, análise, avaliação, bem como a revisão de grau de risco e enquadramento 
de acordo com a Classificação Nacional de Atividade Econômica – Classificação Nacional de 
Atividade Econômica, e a determinação de alíquotas de Risco Ambiental do Trabalho, de forma 
individualizada, de cada um dos cada um dos cerca de 2100 (dois mil e cem)agentes públicos 
(efetivos, temporários, comissionados, agentes políticos etc.) vinculados ao Regime Geral de 
Previdência Social, constantes da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de TUPÃ, com 
vínculo empregatício ativo no período em alcance. 
 
1.1.3 –O Diagnóstico objetivado se destinará ao atendimento de necessidade circunstancial, no que 
diz tocante a necessidade de correta definição do enquadramento funcional do quadro de pessoal do 
Município, abarcando cargo/função/atividade, de acordo com a Classificação Nacional de Atividade 
Econômica, e posterior avaliação de enquadramento, além da determinação de alíquotas de Risco 
Ambiental do Trabalho. 
 
1.1.4 – As atividades terão como base, além da legislação federal pertinentes ao assunto, a 
legislação municipal que rege a matéria ligada ao servidor público municipal, bem como suas 
alterações, Lei Orgânica Municipal, e suas alterações, além de outras legislações municipais 
atinentes ao assunto, e destinar-se-ão a subsidiar a Administração Municipal na tomada de decisões 
que visam o reenquadramento funcional do quadro de pessoal, e correto recolhimento de alíquotas 
de Risco Ambiental do Trabalho. 
 
1.1.5 - Na realização das atividades deverão ser feitas visitas técnicas aos órgãos da Administração 
Pública Municipal envolvidos nos trabalhos. Os trabalhos deverão ser realizados por equipe apta a 
solicitar e colher dados, levantar informações, avaliar e registrar apropriadamente os pontos 
relevantes para a elaboração dos relatórios de conclusão dos trabalhos previstos neste Termo. Os 
trabalhos incluirão entrevistas com os servidores indicados pela Administração e seus responsáveis, 
coleta de documentos e legislação; bem como registros escritos, gráficos, e informações via 
telefone. 
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2 - RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
 
2.1 - Responsabilidades da Contratante: 
 
2.1.1 - Fornecer à Contratada cópia de leis municipais e demais normas, bem como todas as 
informações necessárias e que regulamentem ou disciplinem a matéria; 
2.1.2 – Autorizar o acesso dos técnicos da Contratada junto aos departamentos envolvidos na 
contratação; 
 
2.2 – Responsabilidades da Contratada: 
 
2.2.1 – Executar os serviços nos prazos e de acordo com as condições descritas no Edital e Termo 
de Referência; 
2.2.2 – Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação exigidas no 
certame; 
2.2.3 – Solicitar à Contratante todas as informações necessárias à plena execução dos serviços; 
2.2.4 – Comunicar à Contratante a ocorrência de qualquer irregularidade na execução das 
atividades. 
 
 
3 - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO: 
 
3.1 - O prazo para execução dos serviços contratados será de 120 (cento e vinte) dias a contar da 
emissão da competente Ordem de Serviços, observando-se o seu desenvolvimento em 04 (quatro) 
etapas: 
 
3.1.1 -1ª ETAPA: Realização de reuniões com toda a equipe indicada pela Prefeitura e secretarias 
de Administração e Governo, e Finanças envolvidas, para levantamento de dados, o registro, a 
análise, a avaliação, bem como a revisão de grau de risco e enquadramento de acordo com a 
Classificação Nacional de Atividade Econômica – Classificação Nacional de Atividade Econômica, 
e a determinação de alíquotas de Risco Ambiental do Trabalho, de forma individualizada, de cada 
um dos cada um dos cerca de2100 (dois mil e cem)agentes públicos (efetivos, temporários, 
comissionados, agentes políticos etc.) vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, 
constantes da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de TUPÃ, com vínculo empregatício 
ativo relativo a 26 (vinte e seis) competências – 2 anos. 
Prazo estimado em 30(trinta) dias. 
 
3.1.2 -2ª ETAPA: Realização de reuniões com toda a equipe indicada pela Prefeitura e secretarias 
de Administração e Governo, e Finanças envolvidas, para levantamento de dados; registro, a 
análise, a avaliação, bem como a revisão de grau de risco e enquadramento de acordo com a 
Classificação Nacional de Atividade Econômica – Classificação Nacional de Atividade Econômica, 
e a determinação de alíquotas de Risco Ambiental do Trabalho, de forma individualizada, de cada 
um dos cada um dos cerca de 2100 (dois mil e cem)agentes públicos (efetivos, temporários, 
comissionados, agentes políticos etc.) vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, 
constantes da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de TUPÃ, com vínculo empregatício 
ativo relativo a 13 (treze) competências – 1 ano. 
Prazo estimado em 60 (sessenta) dias. 
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3.1.3 - 3ª ETAPA:Realização de reuniões com toda a equipe indicada pela Prefeitura e secretarias 
de Administração e Governo, e Finanças envolvidas, para levantamento de dados;  registro, a 
análise, a avaliação, bem como a revisão de grau de risco e enquadramento de acordo com a 
Classificação Nacional de Atividade Econômica – Classificação Nacional de Atividade Econômica, 
e a determinação de alíquotas de Risco Ambiental do Trabalho, de forma individualizada, de cada 
um dos cada um dos cerca de 2100 (dois mil e cem)agentes públicos (efetivos, temporários, 
comissionados, agentes políticos etc.) vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, 
constantes da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de TUPÃ, com vínculo empregatício 
ativo relativo a 13 (treze) competências – 1 ano. 
Prazo estimado em 90 (noventa) dias. 
 
3.1.4 - 4ª ETAPA: Realização de reuniões com toda a equipe indicada pela Prefeitura e secretarias 
de Administração e Governo, e Finanças envolvidas, para levantamento de dados;  registro, a 
análise, a avaliação, bem como a revisão de grau de risco e enquadramento de acordo com a 
Classificação Nacional de Atividade Econômica – Classificação Nacional de Atividade Econômica, 
e a determinação de alíquotas de Risco Ambiental do Trabalho, de forma individualizada, de cada 
um dos cada um dos cerca de 2100 (dois mil e cem)agentes públicos (efetivos, temporários, 
comissionados, agentes políticos etc.) vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, 
constantes da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de TUPÃ, com vínculo empregatício 
ativo relativo a 13 (treze) competências – 1 ano. 
Prazo estimado em 120 (cento e vinte) dias. 
 
A presente etapa encerrar-se-á com a apresentação dos trabalhos aos responsáveis pelas Secretarias 
envolvidas na contratação, bem como a entrega de competente Relatório de Diagnóstico, em 01 
(uma) via impressa e 02 (duas) vias digitais gravadas em formato .PDF, em meio digital, podendo 
ser entregues em mídias como CD-ROM,DVD-ROM, ou pen-drive. 
 
O Diagnóstico deverá, necessariamente, abordar as seguintes vertentes: 
 
I. Circunstâncias em que os trabalhos foram desenvolvidos, bem como descrição das atividades 

executadas, bem como as características legais relativas ao enquadramento funcional; 
II.  Enquadramento funcional individualizado de todos os agentes públicos (efetivos, temporários, 

comissionados, agentes políticos etc.) analisados e seus respectivos departamentos, por 
competência, indicando as respectivas alíquotas de RiscoAmbiental do trabalho, e constando, no 
mínimo: 
a)  Matrícula do servidor; 
b) Nome do servidor; 
c) Cargo do servidor; 
d) Função ou atividade do servidor; 
e) Local de trabalho do servidor (secretaria, departamento, divisão, seção); 
f) Classificação Nacional de Atividade Econômica – Classificação Nacional de Atividade 

Econômica de cada servidor; 
g) Alíquota de Risco de Acidente de Trabalho de cada servidor; 
h) Data de admissão de cada servidor; 
i) Data de demissão (quando for o caso) de cada servidor; 
j) Indicação do correto enquadramento mensal da alíquota de Risco de Acidente de Trabalho. 

III. Relação de afastamentos considerados no período de desenvolvimento dos trabalhos, 
demonstrando início e fim; 
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IV. Demonstrativo de funcionários por cargo/local eClassificação Nacional de Atividade 
Econômica; 

V. Roldeclassificaçãonacionaldeatividadeeconômica-Classificação Nacional de Atividade 
Econômica. 

 
 
3.2 - Cronograma de execução dos serviços: 
 

Etapas 

PRAZO DE ESTIMADO EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 

(DIAS) 
30 60 90 120 

Etapa 1     
Etapa 2     
Etapa 3     
Etapa 4     

 
 

4 - FORMA DE PAGAMENTO: 
 
Os pagamentos serão realizados no prazo de até 05 (cinco) dias a contar da emissão da competente 
Nota Fiscal/Fatura de Serviços prestados, na conclusão das etapas de trabalho, conforme 
cronograma de desembolso previsto pela Administração Municipal abaixo: 
 

 Cronograma de Desembolso 
Etapa 1 40%    
Etapa 2  20%   
Etapa 3   20%  
Etapa 4    20% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Prefeitura da Estância Turística de TupãPrefeitura da Estância Turística de TupãPrefeitura da Estância Turística de TupãPrefeitura da Estância Turística de Tupã    
Estado de São PauloEstado de São PauloEstado de São PauloEstado de São Paulo 

Diretoria de Departamento de Compras 

 

 11 

A N E X O   I I  
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

Contrato nº         /2018 
Contrato com empresa especializada para a prestação 
de serviços de consultoria e assessoria técnica 
especializada nas áreas contábil e de folha de 
pagamentos, destinada à pesquisa e apresentação de 
Diagnóstico Técnico do atual enquadramento funcional 
do quadro de pessoal do Município de Tupã, estimado 
em 2100 (dois mil e cem) servidores, destinados a 
Secretaria Municipal de Administração, que entre si 
celebram, de um lado, a Prefeitura da Estância 
Turística  de Tupã,  representada pelo  Prefeito, Sr. 
José Ricardo Raymundo, daqui por diante 
denominada simplesmente Contratante, e, de outro, a 
empresa _____________, com sede na ____________ nº 
_________, bairro _________, na cidade de 
_____________, neste ato representada pelo Sr. 
_________________, de ora em  diante  nominada 
singelamente Contratada, tudo conforme o Convite nº  
31/2018. 

 
 

                                Aos _____dias do mês de _________ do ano de dois mil e dezoito, na 
Prefeitura da Estância Turística de Tupã, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 44.573.087/0001-61, com sede na Praça da Bandeira nº 800, neste município e 
Comarca de Tupã, Estado de São Paulo, presente o Prefeito, Sr. José Ricardo Raymundo, brasileiro, 
viúvo, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 9.441.693-X SSP/SP e do CPF/MF nº 
043.398.018-44, de ora em diante denominada simplesmente Contratante, compareceu o Sr. 
Fulano de Tal, portador da Cédula de Identidade R.G. nº _________  e do CPF/MF nº 
___________, na qualidade de representante legal da empresa ____________, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº _________________, com sede na ___________ nº _____ (Jardim, Bairro, Vila), na 
cidade  de ___________, estado, daqui por diante nominada singelamente Contratada, para 
firmarem o presente CONTRATO, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada, por 
120 (cento e vinte) dias, para a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica 
especializada nas áreas contábil e de folha de pagamentos, destinada à pesquisa e apresentação de 
Diagnóstico Técnico do atual enquadramento funcional do quadro de pessoal do Município de 
Tupã, estimado em 2100 (dois mil e cem) servidores, conforme condições previstas no Termo de 
Referência, destinado à Secretaria Municipal de Administração, conforme a RC. n° 08674/2018, o 
Processo Interno n° 7.914/2018, nos termos do Convite nº 31/2018, das normas estabelecidas na Lei 
federal nº 8.666/93, com as alterações que lhe foram promovidas posteriormente, dentre outras, 
pelas leis nºs 8.883/94, 9.648/98 e 12.440/11, Lei Complementar Municipal nº 294/2015, Lei 
Complementar federal nº 123, de 14/12/06, com a redação modificada pela Lei Complementar 
federal nº 147, de 07/08/14, e conforme inclusa proposta, que passa a fazer parte integrante deste 
contrato, pelo qual se obrigam, na forma e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 
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Cláusula Primeira – DO OBJETO: A Contratada se obriga a prestar à Contratante, os serviços 
de consultoria e assessoria técnica especializada nas áreas contábil e de folha de pagamentos, 
destinada à pesquisa e apresentação de Diagnóstico Técnico do atual enquadramento funcional do 
quadro de pessoal do Município de Tupã, estimado em 2100 (dois mil e cem) servidores, conforme 
condições previstas no Termo de Referência, destinado à Secretaria Municipal de Administração, 
conforme o Convite nº 31/2018. 
 
 
Cláusula Segunda – DO PREÇO: A Contratante pagará à Contratada, pelos serviços prestados, 
os seguintes valores: 
  
Etapa 1 - correspondente a 40%, no valor de R$ 0,00  
Etapa 2 – correspondente a 20%, no valor de R$ 0,00  
Etapa 3 – correspondente a 20%, no valor de R$ 0,00 
Etapa 4 – correspondente a 20%, no valor de R$ 0,00 
       
              Este contrato tem um valor global de R$ 0,00 (______).  
 
 
Cláusula Terceira – DO PAGAMENTO: Os pagamentos serão realizados no prazo de até 05 
(cinco) dias a contar da emissão da competente Nota Fiscal/Fatura de Serviços prestados, na 
conclusão das etapas de trabalho, conforme cronograma de desembolso previsto pela Administração 
Municipal abaixo: 
 

CONSTANTE DO TERMO DE 
REFERENCIA – ANEXO I 

“ITEM 3 ” 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Etapa 1 40%    
Etapa 2  20%   
Etapa 3   20%  
Etapa 4    20% 

 
 
Parágrafo único: Sobre os serviços prestados incidirão descontos pertinentes ao recolhimento, na 
fonte, dos tributos federais e municipais que venham sobre eles incidir. 
 
 
Cláusula Quarta - DO REAJUSTE DE PREÇOS: Os preços não sofrerão reajustes, conforme 
determina o parágrafo 1º do art. 2º da Lei Federal nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.  
 
4.1 - Tendo em vista a previsão do art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93, fica ressalvada a possibilidade 
de alteração das condições para a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro em face da 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie, devendo para tanto ser encaminhado pedido 
de reequilíbrio financeiro-financeiro devidamente fundamentado e justificado, demonstrando de 
maneira clara e inequívoca o pedido, protocolado na Central de Atendimentos da Prefeitura.  
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Cláusula Quinta - DO PRAZO DE INÍCIO E TÉRMINO DO C ONTRATO : O presente 
contrato terá vigência a partir de sua assinatura, tendo duração até 31 de Julho de 2019. 
 
 
Cláusula Sexta – DA DOTAÇÃO E DESPESA: As despesas decorrentes do presente contrato 
serão cobertas com os recursos orçamentários, a saber: 
 

       Órgão: 02 – Poder Executivo 
                   Unidade: 02.04 – Secretaria Municipal de Administração 
                   Dotação: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Conta 66 
 
 
Cláusula Sétima – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: - A Contratada deverá executar 
os serviços nos prazos e de acordo com as condições descritas no Edital e Termo de Referência. 
 
7.1 - Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação exigidas no certame; 
 
7.2 - Solicitar à Contratante todas as informações necessárias à plena execução dos serviços; e 
 
7.3 - Comunicar à Contratante a ocorrência de qualquer irregularidade na execução das atividades. 
 
 
Cláusula Oitava – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: - A Contratante deverá 
fornecer à Contratada cópia de leis municipais e demais normas, bem como todas as informações 
necessárias e que regulamentem ou disciplinem a matéria; e autorizar o acesso dos técnicos da 
Contratada junto aos departamentos envolvidos na contratação. 
 
 
Cláusula Nona – DA RESCISÃO E DA CLÁUSULA PENAL: Fica assegurado à Contratante o 
direito de, ao seu exclusivo critério, rescindir, a qualquer tempo, o presente instrumento, 
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que caiba indenização ou 
compensação financeira à Contratada. 
 
Parágrafo único – Na hipótese de o descumprimento de qualquer cláusula e/ou condição pactuada 
inviabilizar a manutenção da avença, a Contratante poderá aplicar à Contratada multa 
equivalente de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, de acordo com o que dispõe o 
artigo 87, inciso II, da Lei de Licitações.  
 
 
Cláusula Décima - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL : A legislação aplicável à execução do 
presente contrato e especialmente aos casos omissos é a Lei federal nº 8.666/93, com as alterações 
que lhe foram introduzidas posteriormente, dentre outras, pelas leis nºs 8.883/94, 9.648/98 e 
12.440/11, pela Lei Complementar Municipal nº 294/2015, e também, pela Lei Complementar 
Federal nº 123, de 14/12/06, com redação modificada pela Lei Complementar Federal nº 147, de 
07/08/14. 
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Cláusula Décima Primeira – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO : A fiscalização do presente 
contrato incumbirá servidor designado através de Portaria, para acompanhar, fiscalizar e controlar a 
execução do contrato, para os fins do disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93, responsabilizando-se 
pelo recebimento e conferência dos serviços. 
 
 
Cláusula Décima Segunda – DO FORO: As partes contratantes elegem o foro da Comarca de 
Tupã, com renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que o seja, para dirimir as 
dúvidas e questões judiciais resultantes do presente contrato, caso houver. 

 
                                E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitarem todas as 
disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, firmando-o em 03 (três) vias de igual 
teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
 
                                Estância Turística de Tupã, em           de                             de 2018. 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ RICARDO RAYMUNDO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

Contratada 
 

 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
1ª) ______________________________ 
     RG. nº 
 
2ª) ______________________________ 
      RG. nº 
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A N E X O   I I I 
 
MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE EM  RELAÇÃO AO 

ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CF/88 
 
 
 
 
CONVITE Nº 31/2018  
Processo Interno nº 7.914/2018 
 
 
 
 
 
 Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), 
interessada em participar do CONVITE nº 31/2018, promovida pela Estância Turística de Tupã/SP, 
declara sob as penas da Lei Federal nº 8.666/93, que a (razão social da proponente) encontra-se em 
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no art. 
27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, em cumprimento ao Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição 
Federal Brasileira, declaramos que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.  
 
( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  
 
 

Local, ______ de _______________de 2018. 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
(nome, n° do R.G. e assinatura do signatário) 

 
 
 
 
 
Obs: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima  
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A N E X O    I V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
CONVITE Nº 31/2018  
Processo Interno nº 7.914/2018 
 
 
 
 
 
 Declaramos para os devidos fins de direito e sob as penas da lei que: Estamos de pleno 
acordo, bem como concordamos expressamente com todas as condições especificadas no Convite 
nº 31/2018.  
 
 Não existe nenhum fato superveniente impeditivo da habilitação desta empresa, 
______________ (Razão Social e CNPJ), para participação no processo licitatório supracitado.  
 
 
 Por ser a expressão da verdade firmamos o presente.  
 
 
 

Local, ______ de _______________de 2018. 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
(nome, n° do R.G. e assinatura do signatário) 
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A N E X O     V  
 
 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL  
PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

 
CONVITE Nº 31/2018  
Processo Interno nº 7.914/2018 
 
 
 (Razão Social da Empresa), estabelecida na ______________ (endereço 
completo), inscrita no CNPJ sob n.° _________________, neste ato representada pelo seu 
_______________ (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:  
 
 DECLARAR , para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as 
penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não 
foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou 
suspensa de contratar com a Administração Pública, e que se compromete a comunicar ocorrência 
de fatos supervenientes.  
 
 Por ser verdade assina a presente. 
 
 

 
Local, ______ de _______________de 2018. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                        ___________________________________ 
(nome, n° do R.G. e assinatura do signatário) 
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A N E X O   V I  
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA,  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVI DUAL 

 
 
 
 
 
CONVITE Nº 31/2018  
Processo Interno nº 7.914/2018 
 
 
 
 
 
 DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa __________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 
________________________  é microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor 
individual, nos termos do enquadramento previsto nas Leis Complementares nºs 123, de 14 de de-
zembro de 2006 e suas alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, 
a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licita-tório Convite 
nº 31/2018, realizado pela Prefeitura Municipal de Tupã. 
 
 
 

Local, ______ de _______________de 2018. 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
(nome, n° do R.G. e assinatura do signatário) 

 
 
 
 
 


